
פסחים

1ששה דברים עשה חזקיה המלך על שלשה הודו לו ועל שלשה לא הודו לו … גנז ספר רפואות והודו לו

רמב"ם

זאת ההלכה היא תוספתא אבל ראיתי לפרשה לפי שיש בה תועלת.

 ספר רפואות היה ספר שהיה ענינו להתרפאות בדברים שלא התירה תורה להתרפאות בהן כמו הדברים שחשבו בעלי הצורות
 והוא כי יש אנשים חכמים בחכמת הכוכבים ועל פיהם יעשו צורה לעתים ידועים ויועילו או יזיקו לדברים ידועים [ועיין שם

שהאריך בזה] …

 ואני הרביתי לך דברי בזה הענין לפי ששמעתי וכן פרשו לי הענין כי שלמה חבר ספר רפואות כשיחלה שום אדם או יקרנו
 שום חולי מן החולים היה מתכוין לאותו הספר והיה עושה כמו שכתוב בספר והיה מתרפא וכאשר ראה חזקיה כי בני אדם

לא היו סומכין על השם יתברך הסיר אותו וגנזו.

 ואתה שמע הפסד זה המאמר ומה שיש בו מן השגיונות ואיך יחסו לחזקיהו מן האולת מה שאין ראוי ליחס כמותו לרעועי
ההמון וכמו כן לסיעתו שהודו לו

 ולפי דעתם הקל והמשובש האדם כשירעב וילך אל הלחם ויאכל ממנו בלי ספק שיבריא מאותו חולי החזק חולי הרעב אם
 כן כבר נואש ולא ישען באלקיו נאמר להם הוי שוטים כאשר נודה לשם בעת האכילה שהמציא לי מה שישביע אותי ויסיר

רעבתנותי ואחיה ואתקיים כן אודה לו שהמציא לי רפואה ירפא חליי כשאתרפא ממנו

2ולא הייתי צריך להקשות על זה הענין הגרוע לולא שהיה מפורסם

רמב"ן

 והכלל כי בהיות ישראל שלמים והם רבים, לא יתנהג עניינם בטבע כלל, לא בגופם, ולא בארצם, לא בכללם, ולא ביחיד
 מהם, כי יברך השם לחמם ומימם, ויסיר מחלה מקרבם, עד שלא יצטרכו לרופא ולהשתמר בדרך מדרכי הרפואות כלל, כמו
 שאמר (שמות טו כו): כי אני ה’ רופאך. וכן היו הצדיקים עושים בזמן הנבואה, גם כי יקרם עוון שיחלו לא ידרשו ברופאים

 רק בנביאים, כעניין חזקיהו בחלותו (מ”ב כ ב ג). ואמר הכתוב (דהי”ב טז יב): גם בחליו לא דרש את ה’ כי ברופאים, ואילו
 היה דבר הרופאים נהוג בהם, מה טעם שיזכיר הרופאים, אין האשם רק בעבור שלא דרש השם. אבל הוא כאשר יאמר אדם,

לא אכל פלוני מצה בחג המצוות כי אם חמץ.

 אבל הדורש השם בנביא לא ידרוש ברופאים. ומה חלק לרופאים בבית עושי רצון השם, אחר שהבטיח וברך את לחמך ואת
מימיך והסירותי מחלה מקרבך, והרופאים אין מעשיהם רק על המאכל והמשקה להזהיר ממנו ולצוות עליו.

וכך אמרו (ברכות סד א):

 כל עשרין ותרתין שנין דמלך רבה רב יוסף אפילו אומנא לביתיה לא קרא, והמשל להם (במדב”ר ט ג): תרעא
דלא פתיח למצותא פתיח לאסיא.

 והוא מאמרם (ברכות ס א): שאין דרכם של בני אדם ברפואות אלא שנהגו, אילו לא היה דרכם ברפואות יחלה האדם כפי
אשר יהיה עליו עונש חטאו ויתרפא ברצון ה’, אבל הם נהגו ברפואות והשם הניחם למקרי הטבעים.

וזו היא כוונתם באמרם (שם):

ורפא ירפא מכאן שנתנה רשות לרופא לרפאות.

 לא אמרו שנתנה רשות לחולה להתרפאות, אלא כיון שחלה החולה ובא להתרפאות כי נהג ברפואות והוא לא היה מעדת
 השם שחלקם בחיים, אין לרופא לאסור עצמו מרפואתו, לא מפני חשש שמא ימות בידו, אחרי שהוא בקי במלאכה ההיא,

 ולא בעבור שיאמר כי השם לבדו הוא רופא כל בשר, שכבר נהגו. ועל כן האנשים הנצים שהכו זה את זה באבן או באגרוף
 (שמות כא יח): יש על המכה תשלומי הרפואה, כי התורה לא תסמוך דיניה על הנסים, כאשר אמרה (דברים טו יא): כי לא
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3יחדל אביון מקרב הארץ, מדעתו שכן יהיה. אבל ברצות השם דרכי איש אין לו עסק ברופאים.

מכתב מאליהו

ורפא ירפא

כתב הרמב”ן בפרשת בחוקותי … אבל לרמב”ם לכאורה שיטה אחרת, עיין מה שכתב בפירוש המשניות …

 לכאורה, דעות חלוקות נאמרו כאן בענין רפויי החולים, שיטת הרמב”ן, שדורש ד’ לא ידרוש ברופא, ואין לרופא חלק בבית
 עושי רצון ד’; ושיטת הרמב”ם שהדעה הזאת, שלא לדרוש ברופאים, היא דעה קלה ומשובשת; וכשם שהרעב מותר לו,

 וצריך הוא לאכול, ואין בזה חסרון באמונה, כן החולה צריך, ומותר לו, לדרוש ברופא, להשתמש ברפואות טבעייות,
ולהודות להשם יתברך שברא רפואות בעולמו.

 אך הדבר צריך עיון, שכן הרמב”ן מביא מקרא מפורש התובע מאסא אשר דרש ברופאים; מכאן לכאורה ראיה חזקה נגד
שיטת הרמב”ם.

עבודת האדם תלוי במדרגות

כשנתעמק בדבר, נווכח ששיטות הרמב”ם והרמב”ן אינן חלוקות, אלא שכל אחד מדבר על מדרגה אחרת.

 המדרגה העליונה היא, שמבחין האדם בכל מקריו ובכל אשר סובב אותו את הנהגת השם יתברך הישירה, שאינה תלויה
 בסבות. והוא יפנה בכל אשר הוא צריך רק אל השם יתברך, כי הוא המקור לכל. במדרגה זו, אם יחלה האדם, ילך אל הנביא
 לדרוש לסבה הרוחנית של מחלתו, לידע מה השם יתברך שואל מעמו, כדי לתקן את אשר עיוות. אם ילך אדם זה אל הרופא

 להתרפא ברפואה טבעית – בזה פונה לבו מהשם יתברך, שכן מעשהו מורה כאילו אפשר חס ושלום לעקוף את רצון ד’,
 ולהתרפא בלי לתקן את השורש הפנימי שגרם למחלה – את אשר חיסר ועיוות בעבודת ד’. אם כן בודאי חוטא הוא. זו היתה

 טענת הנביא אל אסא: “גם בחליו לא דרש את ד’, כי אם ברופאים”. ובכגון זה גם הרמב”ם מודה. והראיה, שהרי אפילו
 באכילה, שהשוה אותה הרמב”ם לרפואה, והוכיח מכאן כשיטתו, מצינו מדרגות בהן אין צורך באכילה, כמדרגת משה רבנו

 עליו השלום בקבלת התורה, עליה נאמר: “לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי”. והרי משה רבנו היה עדיין עם גופו עלי
 אדמות, שכן עלייתו אל השמים בשעת קבלת התורה לא היתה עלייה בבחינת מקום, אלא עלייה במדרגות הרוחניות, וכמו

 שאמרו ז”ל שמעולם לא עלה משה למעלה מעשרה טפחים (עיין סוכה ה’.). הרי שיש מדרגה בה אין צורך להשתמש בדרכי
הטבע. כמו כן יש מדרגות שעליהן כתב הרמב”ן: “מה חלק לרופאים בבית עושי רצון ד’”.

 במדרגה תחתונה מבחין האדם בסבות טבעייות, לכן אף השם יתברך מסתיר את הנהגתו ממנו, ומנהיגו באמצעות טבעייות,
 כדברי הרמב”ן: “וד’ הניחם למקרים הטבעים”. אדם זה, אף שבודאי מוטל עליו להתפלל אל השם יתברך לרפאותו, צריך
 להשתמש ברפואות טבעייות, ולהודות להשם יתברך על שהמציא לו רפואה לחליו (עיין שו”ע או”ח ר”ל, ד’), ומתוך זה
 להכיר את הנהגת השם יתברך וחסדיו עמו, וללמוד להטיב את דרכיו. הרמב”ן גם הוא מודה בזה, וכן כתב בסוף דבריו

שחייבה תורה את המזיק לשלם שכר הרופא “כי התורה לא תסמוך על הנסים”.

 אדם הנמצא במרגדה זו, ובכל זאת מונע את עצמו מרפואה, משום שחושש להשתמש באמצעים טבעיים, עליו כותב הרמב”ם
 שזו איוולת, ודעתו קלה ומשובשת, כי הכלל הוא, שעבודת האדם צריכה להיות לפי מדרגתו. אדם הנוהג בדרך המתאימה

 למדרגה העליונה, אשר אינה מושגת לו בפנים לבבו, כיון שעדיין נמצא במדרגה התחתונה, אם כן רק משלה את עצמו,
 שהרי עבודתו אינה אמיתית כלל; ועל זה שמטעה את עצמו ומתנהג כאילו היה בדרגה עליונה – קורא הרמב”ם שזו איוולת,

4קלות הדעת ושיבוש.

עקידת יצחק

 ] דחייה עצומה למה שכתב הרמב”ן ז”ל … כי מי ישמע אליו עלומכל זה [היינו מה שהאריך בגודל חיוב ותועלת ההשתדלות
 הדבר הזה והלא כל אדם חייב להראות עצמו מהבינונים אשר השתדלותם תועיל להם כמו שאמרנו ומי כמוהו שומע אמרי
 קל אשר אמר לשמואל (שמואל א’ ט”ז) עגלת בקר תקח בידך ואמרת לזבוח לד’ באתי שלמדו חז”ל ממנו אל סולם רעוע
 דנפיש הזיקי (חולין קמ”ב) ויתר התחבולות אשר סדרה הערמה האלקית במלחמות ואם בשוב הבית כאשר אמרנו ויאמר

בדבר הזה

.קשרפירוש הרמב”ן על התורה ויקרא כו:יא – 3
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 מלבד שלא יסבול שום דעת שיהא הרופא רשאי לרפאות והחולה אסור להתרפאות וכבר ניתן בזה רשות על ולפני עור לא
 תתן מכשול (ויקרא י”ט) ולא יאמן קל וחומר ממה שאמרו (בבא מציעא ה:) אנן חיותא לרעיא היכי מסרינן והא כתב ולפני

עור לא תתן מכשול ובן בנו של קל וחומר מאיסור משא ומתן עם הגוים סמוך ליום חגם (עבודה זרה ב.) וזולת זה,

 וראייתו מאומרו (דברי הימים ב’ ט”ז) וגם בחליו לא דרש את ד’ כי ברופאים אינה ראיה שכבר אמרנו שאין לאדם לסמוך
 על השתדלותו בלי בקשת רחמי שמים והראוי ומחויב להקדים הבקשה והדרישה מאליו וכמוהו בשאול וימת שאול במעלו

 וכו’. וגם לשאול באוב לדרוש ולא דרש בד’ וימיתהו (שם א’ י’) כמו שכתב’ בפרשת קדושים תהיו ולזה אין לפקפק כי
כאשר כתבנו הוא הראוי והנכון לנהוג בו.

 ועל המנהג הזה נהגו האבות הראשונים והנביאים הקדושים בכל עסקיהם הזמניים עם היות שהיו מושגחים מאת הקל יתעלה
5ומובטחים מאתו …

ערכין

 בעא מיניה רבי שמואל בר נדב מרבי חנינא ואמרי לה רבי שמואל בר נדב חתניה דרבי חנינא מרבי חנינא ואמרי לה מרבי
 מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב מחוץ למחנה מושבו הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהויהושע בן לוי 

6 וגו'לפיכך אמרה תורה בדד ישב

ויקרא רבה

רבי יוחנן ור' שמעון בן לקיש ר' יוחנן אומר: אסור לילך במזרחו של מצורע ארבע אמות.
ור' שמעון אמר: אפילו מאה אמה.

ולא פליגי, מאן דאמר ד' אמות בשעה שאין הרוח יוצא.
ומאן דאמר ק' אמה בשעה שהרוח יוצא.

רבי מאיר, לא אכיל ביעי מן מבואה דמצורע.
ר' אמי ור' אסי, לא הוו עיילי למבואות של מצורע.

ריש לקיש, כד הוה חמי חד מנהון במדינתא, מרגם להון באבניא.
אמר לו: פוק לאתרך לא תזהום ברייתא.

.בדד ישב לבדודתני ר' חייא (ויקרא יג) 
 , המוציא שםזאת תהיה תורת המצורעישב ר' אלעזר ברבי שמעון, כד חמי חד מנהון, הוה מיטמר מיניה, על שום דכתיב: 

7רע:

רבי יוסף בכור שור

 בדד ישב. שזה החולי מתפשט על בני אדם הרגילים אצלו, ולכך יהיה בדד שלא ירגיל אדם אליו ואסור בתשמיש המטה
שהתשמיש ממקמקו. 

8מחוץ למחנה. וגם זה מפני שלא יתקרב אצל בני אדם מפני החולי גם מפני הטומאה, שהוא מטמא בביאה כמת.

רמב"ן

: י"וענין איסור ההבטה אמר רש
אתה הרשעת עמהם ובזכות אברהם אתה ניצל, אינך רשאי לראות בפורענותן.

 כי הראות באויר הדבר ובכל החליים הנדבקים, יזיק מאד וידביקם, וכן המחשבה בהם, ולכן יסגר האיש, ועוד בו ענין
 המצורע וישב בדד (ויקרא יג מו). וכן נשוכי חיות השוטות ככלב השוטה וזולתו, כאשר יראו המים וכל מראה יחזו בהם

 דמות המזיק וישתטו וימותו, כמו שאמרו במסכת יומא (פד א), והזכירוהו אנשי הטבע. ולכן הייתה אשתו של לוט נציב מלח,
כי באתה המכה במחשבתה כאשר ראתה גפרית ומלח היורד עליהן מן השמים ודבקה בה:

  כי בהשחית ה' את הערים האלה היה המלאך המשחית עומד בין הארץ ובין השמים נראה בלהב האש,,וקרוב אני לומר

.קשרעקידת יצחק בראשית (וישלח) שער ששה ועשרים עמוד רכ”א. – 5
.קשרערכין טז: - 6
.קשרויקרא רבה מצורע פרשה ט"ז אות ג' – 7
) שם.קשר) ובהדר זקנים (קשרפירושי רבי יוסף בכור שור על התורה (מוסד הרב קוק) שם יג:מו עמוד קצט, הובא בקיצור בחזקוני (8
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9כענין במלאך המשחית אשר ראה דוד (דהי"א כא טז), ולכן אסר להן ההבטה:

 וכן אמר הכתוב במצורע (להלן יג מו): בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, ולא אמר כאשר אמר בשאר הטמאים (דברים כג יא):
10ויצא אל מחוץ למחנה לא יבא אל תוך המחנה, כי הזכיר בו ישיבה שלא ילך כלל, כי ריחו והבלו מזיקים.

11מקום אשר אין שם ישוב שלא תדבק הצרעת.) - פסוק ז(וטעם על פני השדה 

מנחה בלולה

 ועל שפם יעטה. כדי שלא ידבר עוד לשון הרע כמקדם. ושלא יטמא אחרים בהבל פיו. וכן טמא טמא יקרא כדי שיתרחקו
ממנו הבריות: ...

 בדד ישב. כי ריחו והבלו מזיקים. נכנס לבית הכנסת עושים לו מחיצה רחבה ד' על ד' אמות וגבוה ב' נכנס ראשון ויוצא
12ראשון. וגם שאר מצורעים אינם יכולים להתחבר עמו כי אין כל הצרעיות שוים:

רבינו בחיי

 הבדלו מתוך העדה הזאת. ומה שהוצרך לומר 'הבדלו' והקב"ה יש בידו להמית ולהחיות ולא היה צריך הבדל אצלו, שהרי
 יכול הוא להמית את הרבים ולהציל את היחיד בתוכם, וכמו שאמרו רז"ל: שנים ושלשה היו מתכסין בטלית אחד השנים

מתים והאמצעי נצול, וכענין שכתוב: יפול מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש. ואם כן מה צורך לומר 'הבדלו'.

אלא כדי שלא ידבק בהם האויר הרע שבמכת הדבר, כענין האמור באשתו של לוט: ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח.

או מטעם שאמרו רז"ל: כשמדת הדין מתוחה אינו מבחין בין צדיק לרשע.

13או אפשר לומר שאמר כן לכבוד הצדיקים, שהקב"ה לא ישלח ידו בהם בעוד שהצדיקים ביניהם.

מהרי"ל

 מה דכתב מר דנראה שהוא איסורא לברוח כו', פרק זה בורר אמרינן שב שני הוה מותנא ואיניש בלא זימנ' לא שכיב, משמע
 קצת דאין לברוח. אמנם נראה דאינו אלא משל בעלמא דאמרי אינשי, דפרק קמא דחגיגה אמרינן דיש נספה בלא משפט כי
 הא דאמר ליה לשלוחי זיל אייתי לי מרים מגדלא נשיא כו' כדאית', אלמא דטעי שלוחי, כל שכן כהאי גוונא דאיתיהיב ליה

 ומהאי טעמא רגילין לברוח.רשותא ודרשינן מלא תצאו וגו' כיון שניתן רשות למשחית כו'.

 וכן מוכח בספר חסידים שיסד הרוקח דטוב לברוח, וטעמא רבה איכא דזימנין נגזר על עיר אחת או מדינה אחת. וזכר לדבר
 כתיב היוצא מן העיר והיתה לו נפשו לשלל, וכתיב [ו]על עיר אחת [לא] אמטיר וגו'. והוא הדין לשאר מיני פורעניות

 וגם משום ביעתותא, דמהאי טעמא נמצא בתשובה שאין צריך להתאבל בעידן ריתחא, וכן נוהגים בארץהמתרגשות 
 אל יעמוד אדם במקום סכנה כו', ואמרינן נמי ג' דברים מזכירין עוונותיו של אדם קיר נטוי וכו'. ואמרינן נמי לומברדי"א.

מכל הני מורה דאין טוב לעמוד במקום סכנה כו'. וכן ראיתי גדולים שהלכו למקום אחר.

 והא דאמרינן פרק הכונס כנוס רגלך ויליף מקראי טובא, שמעתי מפי מה"ר שלום שי' דלאחר שהתחיל ונתחזק ואיתיהיב ליה
 רשותא למסגי להדיא יש לכנוס רגליו. ואמרינן נמי כל הדרכים בחזקת סכנה, אבל מתחלה טוב הוא לברוח. ובמסכת תענית
 [אמרינן] איכא מותא בי חוזאי גזרינן תעניתא אף על גב דמרחקי' טובא דשכיח' שיירת'. ואיתא נמי התם אמר ליה לשמואל

 איכא מותא בחזירי גזרינן תעניתא דדמייא מעייהו לבני אינשי. וכל זה מורה אהא דאמרינן אינו מבחין כו', על כן נראה דאין
14כאן שום איסור.

רמ"א

 עוד כתבו שיש לברוח מן העיר כשדבר בעיר ויש לצאת מן העיר בתחילת הדבר ולא בסופו וכל אלו הדברים הם משום

.קשר,  וברבינו בחיי שם - קשר, הובא בציוני שם – קשרפירוש הרמב"ן על התורה בראשית (וירא) יט:יז – 9
.קשרשם ויקרא (תזריע) יב:טו – 10
.קשרשם (מצורע) יד:ז – 11
, הובא בחומש אוצר הראשונים שם.קשרמנחה בלולה שם סוף תזריע – 12
. שני הפשטים הראשונים הובאו בחידושי רע"א לשלחן ערוך יו"ד שם.קשררבינו בחיי, ביאור על התורה במדבר טז:כא - 13
שו"ת מהרי"ל (מכון ירושלים תש"מ) סימן מ"א אות א' עמודים מג-מד.14

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=30839&pgnum=78
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=21718&pgnum=231
http://www.daat.co.il/daat/olam_hatanah/mefaresh.asp?book=3&perek=14&mefaresh=ramban
http://www.daat.ac.il/daat/olam_hatanah/mefaresh.asp?book=3&perek=12&mefaresh=ramban
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=30834&pgnum=120
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=45052&pgnum=35
http://www.daat.co.il/daat/olam_hatanah/mefaresh.asp?book=1&perek=19&mefaresh=ramban


15סכנה ושומר נפשו ירחק מהם ואסור לסמוך אנס או לסכן נפשו בכל כיוצא בזה

חסד לאברהם

 הנה משמע מהזוהר כי השמירה מן הדבר הוא להסגר בחדרי כאומר בא בחדריך וסגור דלתותיך וגו' והנה דבריו אלו יחרדו
לבות בני אדם בלי ספק שראוי לאדם להסתיר עצמו בזמן הדבר ויעסוק בתורה ויסך ד' בעדו

 ונראה כי בזמן הזה שאינן עושים כן אלא הם הולכים ומתפזרים בכפרים בביטול תורה ותפלה והנפש אבודה והעבירה
 עשוייה שהרי מתראים יותר בכפרים בגילוי דרכים ולא כך התורה אלא שזה דרך חוקות הגוים שלמדו מעשיהם ואינם

שומעים אלינו {בנד מה?}

 ואם חס ושלוםנראה כי בזמנים הקודמים היה זמן דבר יום או יומים יעמוד אמנם עתה יעמוד חס ושלום ג' או ד' חדשים 
 יחזיק אדם בדברים אלו וכיוצא תבאש הארץ מהמתים חס ושלום ואין דורש אותם אדרבה מצוה לשנס מתניו לבקר את

 החולים ולקבור את המתים ושומר פתאים ד' ולא עדיפא דא ממים מגולים וכן שיבתא שפי' בגמרא שהוא רוח רעה ששורה
 למי שמאכיל התינוקות בלא נטילת ידים ואינם נזהרים כלל וכמה ענינים אחרים ועל כיוצא בזה אמרי מאן דקפיד קפדן ליה
 ואין הקב"ה משליט בעולם אלא מה שיכולין לסבול לכך כל אדם ישמור ויזהר מהסתכל בפני הנשים וכן כמה גופי עבירות
 שהם גורמים הרעה ועל היותר יבטח בשם ד' וישען באלקיו ואם רוצה לקיים דברי הרשב"י שהם דברי הנביא לך עמי בא

בחדריך וסגור דלתותיך וגו'

 ומכל הדברים אתה למד שאין הדבר חולי הדבקיי מעיפוש האויר ושינוי כמו שאמרו הטבעיים ומדין תורה אפשר למת ולחי
 לישן על מטה אחד והכל תלוי דוקא בשעה שמלאך המות עובר נגוף שלא יפגע ושמירת זה אי אפשר אלא דוקא כל אחד

בביתו

 ואת תאמר הרי אנו רואים כמה וכמה שהוכו בפעם אחד במגפה וניצולו ועל צד הרוב הם ניצולין וזה קשה להאמין שיאמר
 הקב"ה כיון שעשינו לפלוני כבוד שניצול מדבר שבא בזמן פלוני נכבידהו גם בזמן פלוני ולא ימות שגזירת שמים מצד

המעשים הוא בא והכל גזור ואם נוסיף עליהם מעט בהשענת מ"ה מעט מזעיר הם וענין זה מחזיק סברת הטבעיים ודעתם

 ואפשר לומר שקרובה דעתם לדעת התורה עתה בזמנינו שהדברים קרוב אל הטבע ומדרך הטבע מלאך המות נכנס עם בני
 אדם בעסק זה כנזכר פרשת נח בענין המבול דהנהו מיא מלאך המות אזיל בהו גם בדרך הטבע הוא נכנס בו אל חלושי
 הטבע הואיל ואיתרע מזלייהו יכול עליהם מלאך המות יותר ועל דרך זה המורכב מדעת הטבעיים ומדעת הרשב"י ע"ש

כי הטבע חפץ בו הקב"ה וקשה בעיניו לדחותויתורצו הדברים הרבה שהם מתמיהים בענין זה 

 ומטעם זה אפשר לומר שאותם שהם מורגלים בדבר והם ניצולים וחזקי המזג יגזור עליהם הקב"ה מיתה בדרך אחרת ולכך
 לא ימותו במגפה רק אותם הקרובים אל הענין ההוא כמו הבאים מארצות רחוקות בשינוי אויר והילדים והילדות ומי שלא
 הורגל בהם ואלו מהם בגזירת ד' ומהם מצד שליטת המלאך המות ופגיעתם בהם אלו נסתרו ניצולו או אם ברחו למרחקי

הארץ ואותם שהם חזקי המזג לא ימותו אלא אותם שנגזרו למיתה מיד הקב"ה ימיתם במיתה אחרת

 וכל זה אני אומר לדרך הדבר הנהוג בזמנינו זה שבני אדם חולים חולה כדרך החולים ואין זה דרך קדמון אלא מלאך המות
 פוגע בבני אדם ברגע וממיתם כנזכר בזוהר ויקהל והקב"ה אינו מביא רעה לעולם אלא בדרך שיכלו בני אדם לסובלה

16וזמש"ל:

רשב"ש

 הניסה בימי דבר ממקום למקום אם תועיל לאדם או לא, שאם נכתב בראש השנה למיתה מה תועילנו הניסה, ואםשאלה. 
נכתב לחיים לא תזיקנו העמידה.

 כל אדם יש לו קץ קצוב מספר ימי חייו, ודבר זה כתוב בתורה את מספר ימיך אמלא, שנוי בנביאים הנני מוסיף עלתשובה. 
 ימיך, משולש בכתובים הודיעני ד' קצי וכו', ובדברי רבותינו ז"ל בפרק אין בין המודר כיון שהגיע קצו של אדם הכל מושלין
 בו וכו'. אם כן אחר שדבר זה כתוב בתורה שנוי בנביאים משולש בכתובים ובאה הקבלה האמתית עליו, וחכמי המחקר מודים

 בו ונותנים טעם בדבר, אם מפאת הגרמיים השמימיים אם מפאת ההרכבה, … והוא הדין קצוב לאדם שנתבאר בתורה
בנביאים ובכתובים ובדברי רבותינו ז"ל ואין לספק בזה ולא לערער עליו. …

 על כן אני אומר לפי קוצר שכלי, מי שאין בידו עבירה מחייבת מיתה וקוצר ימים מהעקר נשאר על הקץ הקצוב מספר ימי
 חייו, ובראש השנה אינו נדון לא בחיים ולא במות, אבל נשאר על הקץ הקצוב ובתום קצו ימות אם אין לו מצוה מחייבת

הגהת הרמ"א יו"ד סימן קט"ז סעיף ה'.15
.קשרחסד לאברהם (אזולאי) מעין חמישי עין משפט נהר כ"ח – 16
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 אריכות ימיו, וזו היא מיתה בלא חטא. אף על פי שאמרו ז"ל בפרק במה בהמה אין מיתה בלא חטא, אינו מאמר מוסכם,
 וכמו שכתב הרמב"ן ז"ל בשער הגמול. ועל זה שלא נדון בראש השנה בחיים ובמות נאמר בתורה פן ימות במלחמה, שאם

 נכתב בראש השנה בחיים או במות אינו בחק האפשר אבל הוא בחק החיוב, שאם נכתב שימות בחרב אפילו בתוך ביתו או
יסתר במסתרים ידקר בחרב, ואם נכתב בחיים אפילו יפול בעד השלח לא יבצע. …

 ואשר לא נכתב ביום הדין בחיים ובמות נשאר בחק האפשר במיתת מגפה ובמיתת מלחמה ודומיהם או מיתה טבעית על ידי
 רוע הנהגה, וזהו שאמר עליו החכם ויש נספה בלא משפט, וכההוא עובדא דבפרק קמא דחגיגה בעובדא דמרים מגדלא נשיא
 ומרים מקריא דרדקי. ואותן שלא נכתבו בראש השנה בבריאות אם פשעו בעצמם יבואו לידי חולי, כמו שאמרו ז"ל בפרק מי

 שמת גבי משנת האחין השותפין שנפל אחד מהם לאומנות נפל לאמצע חלה ונתרפא מתרפא משל עצמו, ואמרינן עלה
 בגמרא לא שנו אלא שחלה בפשיעה וכו', היכי דמי בפשיעה כדאמר רב חנינא הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים שנאמר
 צנים פחים בדרך עקש. וכן מה שאמרו ז"ל בפרק קמא דשבת ובפרקא דחסידי לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה, ואמר

 בפרק קמא דעבודה זרה ובפרק אין עומדין ובמגלה פרק דתרא ובנדה פרק ב' הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. וצנים פחים
הוא החולי הבא מרוב העמידה בשמש או בקור, …

 ואף על פי שנכתבה בראש השנה נפילת החרב והמגפה על הכלל, כדאמרינן בתקיעתא דבי רב ועל המדינות בו יאמר איזו
 לחרב ואיזו לשלום, אבל יש יחידים שאפשר שלא נכתבו לא בחרב ולא במגפה לפי שלא היתה להם עבירה מחייבת, ולפיכך
 תועיל הניסה מהחרב והשמירה מהמלחמה לפי שלא נכתבו בה בראש השנה ונשארו בחק האפשר. וכן תועיל ההנהגה הטובה
 בשמירת הביראות ובהסרה מן החולי, וזהו אמרם בברכות בפרק הרואה ובבבא קמא בפרק החובל מכאן שנתנה רשות לרופא
 לרפאות. … וזהו לפי שלא נכתב גם כן במיתה ונשאר בחק האפשר. וכן תועיל השמירה מהמגפה והניסה ממנה. ואמרו ז"ל

 בפרק הכונס דבר בעיר כנס רגלך ורבא בעידן רתחא הוה סכר כווי, כלומר בשעת המגפה סוכר החלונות. ואמרו שם דבר
 בעיר אל יהלך אדם באמצע דרכים ודברק בעיר אל יהלך אדם לבית הכנסת יחידי, לפי שלא נכתב בראש השנה במיתת

 מגפה ונשאר בחק האפשר. שאם לא תאמר כן אלא שהכל נגזר בראש השנה על כל יחיד ויחיד, אם כן אין שם דבר בחק
 האפשר וזה שנכתב לחיים לא יצטרך לשמירה וזה שנכתב למיתה לא תועילנו שמירה ואין שם חלוקה שלישית, ומה זה

 שהיו נשמרים רבותינו ז"ל ומצווים על השמירה מהמגפה, וגדולי חכמינו ז"ל היו בורחים ממנה כמו ששמענו הרב רבינו נסים
 ז"ל שברח ממנה פעמים. אלא לפי שהדבר תלוי בחק האפשר ואולי זה האיש לא נכתב בראש השנה לא בחיים ולא במות

 ונשאר על קצו, ונשתנה האויר ואפשר שיוסיף רבוי בחום הטבעי שזה הוא סבת הדבר והנגף, אם אפשר לתקן האויר או לנוס
 הורס בו מאמר ר' כרוספדאי דאמר ר' יוחנן שלשה ספרים נפתחים בראשממנה יועיל לו התקון ומועיל לו הניסה, ואינו 

 השנה, שהנכתבים למיתה הם אותם שיש להם עבירה מחייבת מיתתם והנכתבים לחיים הם אותם שהגיע קצם ויש להם מצוה
 מחייבת אריכות ימיהם. והחלוקה הג' והיא שמדת דינם לא חייבה לא זה ולא זה לא דבר בהם החכם. זה נראה לי בענין זה

17והכל מתוקן כפי קוצר דעתי.

רמ"א

 ראובן שהשכיר ביתו לשמעון לזמן אחד שידור אצלו בביתו ונגמר קנין השכירות כמנהג העיר שלא היה אחד מהןשאלה 
 יכול לחזור וקודם כניסת שמעון לבית חלתה אשת שמעון חולי הקדחת שקורין גע"ל זוכ"ט בל"א ל"ע, ובהגיע זמן כניסת

 שמעון חדרו ראובן מעכב עליו באמרו שאדעתא דהכי לא השכיר לו ביתו שיקבל אצלו אשתו החולנית חולי כזה שהוא חולי
18מתדבק. ועל ידי אונס זה רוצה ראובן לחזור משכירותו ולא רצה לקבל שמעון בביתו.

 [ועיין שם שהאריך לדחות טענת המשכיר, ובסוף התשובה העלה:] סוף דבר איני רואה כלל שיוכל משכיר זה לומא אדעתא
 מהלא השכרתי. אף אם נודה שזה שחלתה אשתו של שוכר מיקרי אונס כל שכן שאינו אונס שראוי לחזור בגינו, כי דהכי 

 שאומר שהוא חולי מתדבק כולו הבל ומי שלבו נוקפו אומר כן כי השם יתעלה הוא המוחץ והרופא ואם היה כדברי המשכיר
 בטל כל דיני ביקור חולים כי לא מצינו בשום מקום שחלקו בין חולי מתדבק לשאינו מתדבק חוץ מלענין בעלי ראתן דאסרו

 , וראייה מפרק המדיר (דף ע"ו) דלא חשבו למום אשה לומר שאדעתא דהכי לא קדש רק בחולי נכפה שהוא מיןלישב בצלו
ראתן אבל בשאר חולי לא אמרינן הכי.

 וכל שכן בנדון דידן דחולי זה שכיח מחמת עיפוש האויר הנהוג בעיר ההוא הוה מידי דשכיח ואין בית אשר לא היה שם
19חולי זה דמסיק כל אדם אדעתיה ואיכא למימר סבר וקביל. ...

 (ההעתקה כאן היא ממהדורת מכון ירושלים), ציינו רע"א בגליון הש"ס בבא קמא ס:.קשרשו"ת הרשב"ש סימן קצ"ה – 17
.קשרשו"ת רמ"א (ורשה תרמ"ג) סימן כ' (סימן י"ח או י"ט בכמה מהדורות אחרות) – 18
.קשרשם בסוף התשובה – 19

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=1204&pgnum=49
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=1204&pgnum=47
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=19544&pgnum=73


כנסת הגדולה

20מצות בקור חולים אין לחלק בין חולי המגפה לחולים אחרים זולת בבעלי ראתן הר"ם (איסרלאן) [איסרלאס] סימן י"ח

שלחן גבוה

 [קאי על דברי כנסת הגדולה בשם תשובת הרמ"א] ומי שומע לו להכנס בסכנת נפשות דכתיב במגפה ידבק וכן נוהגין שלא
21לבקר חולי המגפה זולת חברת המיוחדים לזה בבצע כסף ובכסף מלא וכולי עלמא פטור

שדי חמד

 ובעיקר מצוה זו אם יש חילוק בין שאר חולים לחולה מחמת מגפה לא יבא ולא יהיה הוא מחלוקת דהרב כנסת הגדולה כתב
… והביא דבריו הרב קמח סלת בדף קנד: וכתב בשם הרב שלחן גבוה …

22ובאמת קשה להכריע לשום צד אלקינו מרחם ירחם על בריותיו וישע שלום במרומיו וימנע מגפה וכל דבר רע:

ר' חיים פאלאגי

  בימי חורפי מקדמוני ביחיד בית הכנסת אחד שהיה רופא חולים ובזמן מגפה {ב"מ?} היה רופא לנגפים במגפה והואנשאלתי
 רוצה לבא ולהכנס בבית הכנסת והיחידים מעכבים בידו שלא להכנס שהם יראים שמא יתנגפו בנוגע אליו והוא טען דרשותו
 ומקומו יש לו וגם אם ירצה לעשות איזה גדר ומחיצה לבל יגשו אליו יעשו והיחידים אינם רוצים עשות וגם שלא יכנס כלל

 ועיקר ואם יכנס על ידי שיעשה מחיצה טוענים היחידים שיכנס ראשון ויצא אחרון מה דינו של רופא בזה ואם היחידים
יכולין לעכב אי יכול לעשות גדר או לא

  לכאורה נראה דהדין עם יחידי הבית הכנסת שיכולים לעכב שלא להכנס לבית הכנסת ממ"ש התוספות בבבא קמאתשובה
 דף כג. ד"ה וליחייב בעל הגחלת … כל שכן הכא בנידון דידן דהא מיהא גם ליחידים יש להם רשות כמותו ולשניהם יש
 להם רשות דודאי דכיון דחייב לשמור את עצמו אפילו במקומו וברשותו שלא יזיק אחרים אם כן ודאי דאין הרופא יכול

ליכנס בבית הכנסת אף שהוא מקומו ורשותו מאחר דיזיק לאחרים

 ואין הכי נמי אם רוצה להכנס לבית הכנסת ולגדור בעדו שלא יגשו ויגעו אליו בענין שאינו נוגע יזק ליחידי הקהל אז יכול
להכנס וכמ"ש בגמרא דף כג: …

 וזכר לדבר מצאתי סמך מהא דתנן פרק י"ג דנגעים משנה י"ב במצורע נכנס לבית הכנסת עושים לו מחיצה גבוהה עשרה
 טפחים על רוחב ד' אמות נכנס ראשון ויוצא אחרון כדי שלא יטמאו העומדים בבית הכנסת בכניסתו וביציאתו כשהוא עובר

 מן הפתח ועד המחיצה דחיישינן שמא יעמוד מעט בשעה שהוא עובר ויטמאו כל העומדים שם … הרי נראה דיכולין
היחידים לעכבו שלא יטמא אותם הכא נמי יכולין לעכב

 איברא דלכאורה נראה מהך מתני' דקתני עושים לו מחיצה גבוהה כנראה דעל אחרים לעשות המחיצה ולא על המצורע
 עצמו ונראה ודאי דהדין דין אמת דמאחר דעל עצמו להרחיק מלהזיק לאחרים הכי נמי עליו מוטל החיוב לעשות מחיצה

ומתני' דקתני עושין לא איירי כי אם לענין אם יכנס המצורע לבית הכנסת שיניחוהו ליכנס שיעשו לו מחיצה …

 פש גבן לבאר אם חולי המגפה ודבר הוא מתדבק דהנה ממ"ש מור"ם ביו"ד סימן קי"ו משם מהרי"ל דיש לברוח מן העיר
 וכמ"ש בפרק הכונס דף ס: דבר בעיר כנס רגליך כו' אין מזה ראיה דמדבק החולי אלא דמשום ריתחא וכמו שמפורש שם

 בש"ס ומה גם שכבר ראיתי למור"ם ז"ל בעצמו בתשו' סוף סימן י"ט שכתב … מבואר מדבריו באר הטב דסבירא ליה
 למור"ם ז"ל דחולי המגפה אינו מתדבק כלל ואדרבה חייב לבקר את החולה וכמו שכן ראיתי מרן החבי"ב ז"ל בכנסת הגדולה

 ביו"ד סימן של"ה בהגהות טור אות ב' שהביא משם תשובות מור"ם ז"ל הלזו אם כן אין חילוק בין חולי המגפה לשאר
חוליים וחייב בביקור חולים

 איברא דאם אמת היה הדבר {?} שחולי המגפה אינו מתדבק צריך לחקור ולדעת על מה ועל מה בני אדם הם בורחים מדבר
 וממגפה הרחק מאד כשור המועד בימי ניסן כיון שחולי זה אינו מתדבק ואם נאמר שהוא משום מ"ש מור"ם בהגה ביו"ד

 סימן קי"ו שיש לברוח מן העיר היינו משום דאיכא ריתחא וכמ"ש בגמרא ומצינו שאנשים בתוך העיר בורחים מחצר לחצר
 וממבוי למבוי ונזהרים שלא ליגע בחולין עצמם וממשמשיהם וכפי דברי מור"ם ז"ל הללו בתשובה והרב כנסת הגדולה ז"ל

.קשרשיורי כנסת הגדולה יו"ד סימן של"ה הגהות טור אות ב' – 20
.קשרשלחן גבוה יו"ד חלק ג' סימן של"ה אות א' – 21
שדי חמד חלק א' כללים מערכת הבי"ת סוף אות קט"ז ד"ה ובעיקר.22
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 נראה דאין כאן בית מיחוש ואם כן מינה יוצא לנידון דידן דאין הרופא הזה חייב להתרחק מיחידי הבית הכנסת כיון שחולי
 זה אינו מתדבק אם כן אין כאן שום הזק כדי שיתחייב להתרחק ועיין להרב ב"ד ז"ל בחלק יו"ד סימן {ז"ך?}. ועיין להרב

מוהר"ר שלמה אפרים ז"ל בהקדמתו לפ' עמודי שש ד"ב ע"ב

 אך אחר החיפוש נראה דמ"ש מור"ם ז"ל והרב כנסת הגדולה ז"ל דחולי המגפה אינו מתדבק כי אם בעלי ראתן לבד ליתא
 להא שהרי כתב הרמב"ן בפירוש התורה ס' וירא על הפסוק אל תביט אחריך כי מנעו מהביט מפני שהראיה באויר במקום

 שהדבר שם מזיק מאד ומדביק וכן בכל שאר בעלי חולאים הנדבקים שהאויר מזיק מאד ומדביק אותה וכן המחשבה בהן ולכן
 נעשתה נציב מלח יען היתה השריפה גפרית ומלח יע"ש. וכן כתב רבינו בחיי ובס' הציוני יע"ש ואם כן מבואר יוצא מכל
 הני פרכין תלתא אשילי רברבי דסבירא להו שהדבר מזיק וכל מיני חלאים וזהו הפך מדברי מור"ם והכנסת הגדולה ותימא

הוא דאשתמיט מינייהו דברי הרמב"ן ז"ל אלו.

 ואני אומר שאלו ראה מור"ם והרב (לא) כנסת הגדולה דברי הראשונים הללו [לא] היו כותבים כן דיש חיוב מצות ביקור
 חולים בחולי המגפה וכיוצא דמתדבק ונמצא סמך לעולם שהם בורחים ונזהרים שלא ליגע וליזהר הרבה מן המגפה והנוגע

 בהם מדברי הראשונים וכיון שכן חייב זה הרופא להתרחק מבני אדם שלא יגע והרי הוא בכלל לא תעמוד על דם רעך דח"ו
פן יקראנו אסון בנוגעו באיזה אדם וד' שומר ישראל. …

 ועיין להרב חסד לאברהם ז"ל ואחרי המחי"ר יש להשיב דשיבתא האי טעמא שאינו מצוי בינינו וגם מים מגולים האי טעמא
 דאין נזהרים משום דאין נחשים מצויים ביננו אבל באתרא דשכיחי נחשים יש לחוש. … אבל לענין דבר ומגפה עינינו

הרואות דהדביקות עושה נזק וכמ"ש רבינו מוהרח"ו ז"ל …

 ומכל מקום נראה ודאי דמי שאינו בורח מדבר באופל יהלוך ואינו מתנהג במנהג הקונט'אמון הרי לגבי דידיה איכא מצוה
 ביקור חולים ולקבור מתים וכדומה ושומר מצוה לא ידע דבר רע ורבים מיראי ד' עושים כסדר הזה ואינן ניזוקין כלל ולא

23חייםתאונה עליהם רעה ויאריכו ימים ושנות 

ציץ אליעזר

 ויש נפ"מ מזה לגבי רופאים אם מחויבים להכניס את עצמם בספק סכנה כדי להציל חולה מסוכן שנגוע במחלה מדבקת
 באופן שאין דרך לרופא להזהר מזה והגשת הטיפול כרוך בסיכון עצמי, דלפי האמור אינו מחויב בכך על פי הדין, ומאידך גם

24צריך לשקול הענין היטב אם אמנם יש בזה ספק סכנה כלפי דידיה

 א) … יוצא לפי זה איפוא דלדעת הרדב"ז כאילו גם אינו רשאי לכך דהרי סובר דאם מחמיר על עצמו בכך הרי זה חסיד
 שוטה. וחיוב לטפל בודאי ליכא, יעוין עוד בשו"ת מהר"ם שיק חלק יו"ד סימן קנ"ה ובהעמק שאלה על השאילתות שאילתא

קכ"ט אות ד' ושאילתא קמ"ז אות ד' עיי"ש.

 ב) אולם ציינתי שם גם לעיין בשו"ת הרמ"א סימן י"ט, ולפי דבריו שם בתשובה יוכל לצאת לן שברופא כולי עלמא יודו שכן
 צריך ליכנס לספק סכנה כדי להגיש הטיפול לחולה, ועל אחת כמה שלא יקרא בשם חסיד שוטה אם יחמיר על עצמו יכנס

 לספק הסכנה כדי הגיש הטיפול לחולה. כי בשו"ת רמ"א שם נשאל בראובן שהשכיר ביתו לשמעון ונגמר קנין השכירות
 וקודם כניסת שמעון לבית חלתה אשתו בחולי המתדבק ורוצה על כן ראובן לעכב על שמעון מליכנס לבית, והשיב לברר

 שאין יכול לעכב, ובהמשך דבריו כותב דאין זה אונס שראוי לחזור בגינו "כי מה שאומר שהוא חולה מתדבק כולו הבל ומי
 שלבו נוקפו אומר כן כי השם יתעלה הוא המוחץ והרופא ואם היה כדברי המשכיר בטל כל דיני ביקור חולים כי לא מצינו

 בשום מקום שחלקו בין חולי מתדבק לשאינו מתדבק חוץ מלענין בעלי ראתן דאסרו לישב בצלו" ע"ש ביתר אריכות. ופסקו
זה של הרמ"א מובא גם בש"ך בחו"מ סימן שי"ב ואמנם רק מבלי להזכיר שמדובר בחולי המתדבק ע"ש.

 וזה אמנם חידוש גדול, ובנתיבות המשפט שם בס"ק ב' כותב לחלק דזה דוקא בחלתה אחר השכירות אבל אם הי"ל חולי
 המתדבק והמשכיר לא ידע הוי זה מקח טעות ע"ש, וגם בספר שלחן גבוה על יו"ד סימן של"ה ס"ק א' כותב להשיג בתוקף

על דברי הרמ"א כיעו"ש.

 ג) אבל כפי הנראה דעת רבינו הרמ"א בזה היתה, מפני דאין לנו בזה אלא דברי חז"ל, ובגמרא לא נזכר שמדבק רק על בעלי
 ראתן, ולכן אין לנו לחוש למה שאומרים כיום שגם מחלות אחרות מדבקות. ואנו רואים באמת על כמה וכמה מחלות

 שלפנים אמרו הרופאים שזה מדבק וכיום סוברים בהחלטיות שזה לא מדבק כלל, כגון מחלת הנכפה, יעוין שו"ת חתם סופר
 חלק אה"ע חלק א' סימן קט"ז ע"ש. ועל אותה המחלה עצמה שמדובר ברמ"א שם שהיתה "חולי הקדחת שקורין קע"ל
 זוכ"ט" גם כן דעת הרופאים היום שאינה מדבקת, ואפילו על מחלות מדבקות מקילים כהיום הרופאים להתיר לגשת אל

שו"ת נשמת כל חי חלק ב' חו"מ סימן מ"ט עמודים פט. - צ.23
שו"ת ציץ אליעזר קונטרס משיבת נפש [חלק ח' סימן ט"ו] פרק י' אות י"ג ד"ה ומצינו.24



 הנגועים בהם ל"ע ובלבד להיזהר מלנשום מאויר פיהם וכדומה. ובכה"ג ראיתי בספר חסד לאברהם (אזולאי) בעין משפט נהר
כ"ח שכותב כן בנוגע למקרה דבר ל"ע כיעו"ש.

  ואולי סבר עוד הרמ"א דמחלה שלא מיעטו חז"ל ברוח קדשם לא נפטרנו ממצות ביקור חולים ומכיון שיש מצוהד)
 אם כן המצוה בעידנא מיגנא ומצלא שלא ידבק מהחולה ולא תאונה אליו כל רע [וכמו שאנו קוראים מהמסופר עלבהביקור 

כמה וכמה שעסקו לשם שמים בנפגעים במחלות מדבקות ולא אונה להם כל רע].

 ואם כן בנוגע לרופא הרי נוסף למה שמקיים בביקורו מצות ביקור חולים, שכן זהו הביקור חולים האמיתי (כמבואר בנדרים
 מ.), מקיים בזה עוד מצוה של השבת גופו ורפא ירפא, (עיין יו"ד סימן של"ו סעיף א') ולכן יש לומר דעוד כמש"כ הוא

דיש לו לסמוך על קיום מצוות גדולות אלה שיגינו עליו שלא יבוא לידי סיכון.

 והמדובר ברדב"ז הוא על כגון ליכנס לידי ספק סכנה מוחשית, כקציצת אבר שיכול להביא לו סיכון לכל גופו, או כגון
 ליכנס למקום לסטים וחיות טורפות או במעמקי מים וכדומה שיוצא שנכנס באופן טבעי לשבט או לחסד של בעלי בחירה או

 ובידי איתני-הטבע שצריך לזכויות גדולות שירחמו עליו מן השמים שינצל מהם, ומה שאין כן כהספק סכנה הואבעלי חי 
 בגלל סיבה מופשטת, ואינה מוחשית. בזה יש לומר דספק זה לא מיקרי כספק כספק סכנה ממש ועל כן מותר ליכנס בה בכדי

 להגיש עזרה למסוכן בזה ממש, וזהו שכותב הרמ"א שם בלשון "כי השם יתעלה הוא המוחץ והרופא", והיינו בהיות ובכאן
סיבה שמיימית מיוחדת וכנ"ז.

ברור שיוצא מכלל זה כל שהסכנה ודאית דאזי לא רק שאינו מחויב ליכנס בזה אלא גם אסור לו הדבר לסכן את עצמו בכך.

 והכרחי הדבר לחלק בכאמור דאם לא כן מהו ההיתר לשכור מיהת אנשים בכסף מלא שיתרצו לטפל בחולים בחלאים
 המדבקים, וכדכותב בזה בשלחן גבוה שם, ואיך מותר הדבר להכניס את חבירו לידי ספק סכנה, ואיך לא ניתן לאנשים כאלה

שמתרצים בכך דין של מאבד את עצמו לדעת? ובע"כ דמוכרחים לחלק כנ"ל.

 ה) ולפי חילוקי הנ"ל יוצא לנו שהמדובר בשו"ת רמ"א במחלה מתדבקת של איזה איש יחידי שחלה בה, והאויר איננו מזוהם
 עוד. אבל כשהאויר גם מזוהם אזי גם הרמ"א יודה שאסור ליכנס לסכנה לבקר החולים אלא עליו ליזהר ולהישמר מכל

 משמר שלא ליכנס אפילו בשטח האויר המזוהם, וכפי שמצינו להרמ"א בעצמו שפסק ביו"ד סימן קט"ז סעיף ה' שיש לברוח
מן העיר כשדבר בעיר ויש לצאת מן העיר בתחלת הדבר ולא בסופו.

 וחילוק כזה ממש מביא שם בחדושי הגרע"א בשם רבינו בחיי על התורה (פרשת קרח) על הפסוק הבדלו מתוך העדה,
דכותב:

 ומה שהצירך לומר הבדלו והקב"ה יש בידו להמית ולהחיות ולא היה צריך הבדל אצלו שהרי יכול הוא להמית
 את הרבים ולהחיות אחד בתוכם וכמ"ש ז"ל ב' וג' מתכסים בטלית א' השנים מתים והאמצעי ניצל וכענין
 שכותב יפול מצדך אלף אלא כדי שלא ידבק בהם האויר הרע שבמכת הדבר וכו' או מטעם שאמרו ז"ל

כשהמדת הדין מתוחה אינו מבחין בין צדיק לרשע וכו' עיי"ש.

 הרי בכנ"ל דכשהאויר כבר גם מזוהם שאני, ושיש חילוק בזה בין יחידי לרבים, דברבים חזינן שמדת הדין מתוחה חס ושלום.
ויעוין גם בשו"ת רשב"ש סימן קצ"ה מ"ש מזה עיי"ש.

 והגם דבשו"ת רמ"א שם כתוב בלשון "וכל שכן בנדון דידן דחולי זה שכיח מחמת עיפוש האויר הנהוג בעיר ההיא הוה מידי
 דשכיח ואין בית אשר לא היה שם חולי זה דמסיק כל אדם אדעתיה ואיכא למימר דסביר וקיבל". הרי שמדבר גם כשיש

 עיפוש אויר, אבל זה אינו כי הרמ"א כותב זה בכדי לסתור טענת המשכיר שטוען שלא עלה על דעתו שאשת השוכר תחלה
 בזה, ועל זה הוא שכותב דלא יתכן לטעון כן בהיות ומחלה זו מצויה שם ולכן אמרינן שהשכיר גם אדעתא דהכא, וגם יש
 ראיה שלא חשש מהתדבקות בהיות שלא ברח בעצמו מן העיר למרות שיודע שהמחלה הזאת שכיחא בעיר ואין בית אשר
 אין שם חולה במחלה זאת. אבל זה שכותב רמ"א בקודם לכן הוא שפיר על בדרך כלל שלא לחוש מחמת התדבקות מעצם

המחלה. ולא מדבר בחשש התדבקות מעיפוש האויר כי אם מהתדבקות מעצם המחלה וכנ"ל

 וכפי הנראה לא היתה במחלה הזאת שמדבר ממנה הרמ"א חשש סכנת מיתה ורק סבלו עד שהתרפאו ממנה ועל כן לא
חששו לברוח מן העיר.

 ובכעין החילוק האמור בין כשיש שם עיפוש אויר וכו' לבין כשאין זה, מצאתי שכותב לחלק גם בספר שו"ת זרע אמת חלק
יו"ד סימן ל"ב בדיונו בנוגע למחלת אבעבועות בסופה של התשובה בד"ה ומכל מקום אין נלענ"ד כיעו"ש.

 ו) אמנם ראיתי שיורי כנסת הגדולה ביו"ד סימן של"ה הגהות טור אות ב' שמעתיק בשם הרמ"א בלשון: “מצות ביקור חולים
 אין לחלק בין חולי המגפה לחולים אחרים זולת בבעלי ראתן" הרי שלא סבר לחלק בזה בדעת הרמ"א בין סתם חולי המדבק



לבין מגפה ועיפוש אויר ל"ע. ע"ש, והלך בזה הכנסת הגדולה בשיטת החסק לאברהם הנ"ל.

 אבל לעומת זה ראיתי גם בספר נפש כל חי להגר"ח פלאג'י ז"ל בחלק ב' סימן מ"ט שכותב להשיג בזה על הרמ"א והכנסת
 הגדולה בחריפות, ומביא מדברי הראשונים בזה, וכותב שאילו היו רואים הרמ"א והכנסת הגדולה דברי הראשונים לא היו

כותבים כן דיש חיוב מצות ביקור חולים בחולי המגפה כיוצא דמתדבק עיי"ש.

ולפי דברינו האמורים לא תחול הקושיא על רבינו הרמ"א ז"ל.

 ובנוגע לרופא אולי יש עוד לומר דבכלל הציוי הכפול של "ורפא ירפא" נכלל בכלל היתר לרופא על כגון דא, והיינו,ז) 
 דבצווי זה מצווה הרופא לרפא (מכיון שכבר ניתנה לו רשות לכך) בין חולה שחלה בחולי שאינו מדבק ובין שחלה בחולי

 מדבק ואף על גב שיכנס על ידי כך לידי סיכון עצמי. ויתורץ בזה קושית התוספות בבא קמא פה., ויתר הראשונים,
 שמקשים, דזה שניתנה רשות לרופא לרפא הרי מרפא לחודיה שמעינן ליה. ועל כן יש לו לרופא בודאי לסמוך על דברי
 הקדושים אשר בארץ המה כהרמ"א הכנסת הגדולה והחסד לאברהם וכיוצא אשר דעתם הגדולה היא בכלל שלא למנוע

מלטפל בהם, ומבטיחים על דברתם צדק שאם יעשו לשם שמים לא תאונה להם כל רע. ויש להאריך.

 עוד עולה בדעתי דיש לומר דברופא מכיון שזהו גדרו של עולם ומנהגו שהרופא המכיר במחלות ובנגעי בני אדם מגישח) 
 להם להעזרה הדרושה, ואם לא כן תבוא אנדרלמוסיא גדולה בקרב החולים והבריאים גם יחד, אם כן על כגון דא מכיון

 שנוהג כמנהגו של עולם ותיקונו אין בסיכונו זה כדי לרפאות החולים בכדי להחשיבו כמכניס את עצמו באיסור בסכנה כדי
 להציל חבירו [ואולי לזה המכוון גם הוראת אותם הגדולים אשר הורו בשעת אנדרלמוסיא של דבר וכדומה ל"ע שלא ימנעו

 בכלל את עצמו מלהגיש עזרה לנגועים בגלל חשש התדבקות, כי זהו מתיקונו וישובו של עולם, ומאן דיטפל יטפלו בו,
וד"ל].

 ובדומה לזה ראיתי בשו"ת אמרי אש ... והגם דבשם מצינו לימוד על כך, כי מלכותא דקטלא חד משיתא בעלמא לא
 מיענשא, ... אבל גם בכאן יש לומר דהוא גם כן בכלל הריבוי של ורפא ירפא שנתנה בזה תורה רשות לרופא לרפא את

החולה ולהגיש לו עזרתו בכל גוונא שהוא.

 ועוד זאת נלפענ"ד דבהיות הרופא עושה כן ליטפל בחולים עבור פרנסתו אם כן מותר לו משום כך ליכנס גם בספק סכנה,ט) 
 ובדומה למה שהתירה תורה לפועל ליכנס למקומות סכנה עבור פרנסתו כדכתיב "ואליו הוא נושא את נפשו" ... הרי דמותר
לאדם למסור את עצמו למיתה. דהיינו ליכנס למקומות מסוכנים שיתכן שיהרג שם לשם פרנסתו. [דבלא כן הרי אסור. ...]

 ואם כן הוא הדין גם ברופא העובד לשם פרנסה, ובפרט כשמחוק המדינה הוא שאם לא יתנהג בכזאת ויתרשל ליטפל
בחולים כאלה ישלולו ממנו רשיונו ותישלל פרנסתו ממנו. ...

 יא) וראה זה דהגר"ח פלאג'י ז"ל בספרו נשמת כל חי שם מקום דיונו הוא על רופא חולים שבזמן מגפה ב"מ היה רופא
 לנגפים במגפה ורוצה לבוא ולהכנס בבית הכנסת והיחידים מעכבים בידו שלא הכנס שהם יראים שמא יתנגפו בנוגע אליו,

 וכל מה שדן הוא רק זה אם יכולים לעכב עליו, אבל אינו עולה על דעתו כלל דון בקשר לרופא עצמו אם מותר לו להסתכן
 בריפוי חולים אלה, ומשמע שהיה פשוט בעיניו הדבר שרופא מותר. ועוד זאת מסיים שם [גם אחרי שהשיג על הרמ"א וכנסת

 הגדולה כנ"ל] אפילו על שאר בני אדם, דמכל מקום נראה ודאי דמי שאינו ברוח מדבר באוכל יהלוך וכו' הרי לגבי דידיה
 איכא מצות ביקור חולים ולקבור מתים ושומר מצוה לא ידע דבר רע ורבים מיראי השם עושים כסדר הזה ואינן ניזוקים כלל

 ולא תאונה עליהם רעה ויאריכו ימים ושנות חיים עיי"ש [וזהו הרי מעין מ"ש לעיל באות ו' ליישב דברי הרמ"א מהשגתו
עליו וכנ"ל. ולחנם השיג איפוא עליו].

 ועוד ראיתי בהשמטות של הספר שם מה שמביא בשם רבינו האר"י ז"ל שכתב דיוכל לבקר אפילו במגפה בהיותו עומד ולא
 יושב הולך ובא, וכן מעיד שם דגם בעירו איזמיר נוהגים שלוקחים אנשים מיוחדים בשכירות לזה, וגם נוהגים כמה אנשים

 יראים את ד' לטפל בזמן מגפה לבקר את החולה ולהשתדל ברפואותו בגופן ובממונם וכו' ועל הרוב לא אירע נזק להם
דשומא מצוה לא ידע דבר רע עיי"ש, ואין להאריך יותר מזה.

 מכל האמור נראה ברור דמותר לו שפיר לרופא לסכן את עצמו לטפל גם בחולים נגועים במחלות מדבקות מכל הסוגיםיב) 
 ל"ע ובכל האופנים, ועוד למצוה רבה תחשב לו הדבר, ומה גם בהצטרף לזה דעות הפוסקים החולקים על הרדב"ז ודעימיה

 וסברי שבכלל יש חיוב להכנס בספק סכנת נפשות בשביל ודאי פיקוח נפש של חבירו, ויקוים בו מקרא כתוב: ואתם הדבקים
25.בד' אלקיכם חיים כולכם היום
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שמת אברהםנ

 אך צלע"ג למה אין רופא, אחות או כל מי שמטפל בחולה שיש בו סכנה (כמובן אחרי נקיטת כל האמצעים להגן על עצמו
 מלהדבק מהחולה) כשהוא מופיע אצלו במרפאה או בית החולים? לכאורה מי ביקש מהם להיות רופא או אחות וכו' אלא הם
 נכנסו לתפקיד זה ביודעין שיש חולים עם מחלות מידבקות ולמה לא התחייבו מכבר בכניסתם לתפקיד לטפל בכל חולה אם

הוא חולה שיש בו סכנה או חשש סכנה – גם אלה עם מחלות מדבקות ואפילו אם יש קצת סיכון בדבר?

 והסכים אתי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א והוסיף שאם יסרבו לטפל בו יעברו על לאו דלא תעמוד על דם רעך. אמנם אם
26הסיכון הוא גדול ואמיתי, אין על המטפל חיוב לסכן את עצמו אך יכול לעשות זאת אם רצונו בכך.

שבט הלוי

 בענין חובת הרופא, האם יש חובה לרופא לטפל בחולה עם מחלה מדבקת מסוכנת, ובעיקר בזמן מגפה, או שהעצה לברוח מן
העיר כשיש דבר כמבואר בבא קמא ס:.

 פשוטם של דברים שאסור לרופאים שיכולים להועיל לחולים לברוח לסלק מתפקידם רק ישמרו עצמם ככל האפשר שלא
 להתדבק כתקנת הרפואה בעתים הללו, וראיה לי מתקנת רבינו הגרעק"א זי"ע בשעת מגיפת הכולירע בעיר פוזן שכ' שאנשים

 שיכולים לשמש החולים האלה יהיו באופן קבוע בחדר הלאצארעט, וכ' שם שהוא שכר האנשים האלה, וכן כ' שם שיקראו
 מיד לרופא יע"ש ונדפס באיגרת מרן הגרעק"א בספר אגרות סופרים מכתב ל' [ואינו משמע לי שידבר דוקא מאנשים אשר

27לא מבני ישראל המה].

ר' עקיבא איגר

 על רוחב לבו ומסירותו ללא גבול של רבי עקיבא איגר תעיד העובדה הבאה. בשנת תקצ"א פרצה במזרח ומרכז אירופה
 מגיפת חולירע קטלנית … פוזנן היתה בין הערים שנפגעו במגיפה ורבים מחלקי העיר הוכרזו כנגועים והכניסה אליהם
 נאסרה. אולם רבי עקיבא לא שם לסכנה ונכנס למקומות הנגועים כדי לעזור לחולים ולנחמם. מלך פרוסיה, פרדריק

28השלישי, ששמע על מעשי גבורתו של הרב, העניק לו אות הצטיינות מיוחד.

In spite of an extremely delicate constitution he often spent whole nights at the bedside of the sick, and 
his conduct during the cholera epidemic of 1831 was recognized by Frederick William III. in a special 
royal order addressed to the chief of the province.29
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